
140ª Reunião Ordinária – CONAM/DF 

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta 

minutos, na sede da SEMA/DF, Brasília, DF, ocorreu a 140ª reunião ordinária do Conselho de 

Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, atendendo à convocação do seu 

presidente, o secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF, sob a 

seguinte pauta: Item 1: a) Apreciação e votação da Ata da 63ª RE do CONAM/DF; b) 

Apreciação e votação do Calendário anual  de reuniões ordinárias 2018 do CONAM/DF; c) 

Apresentação do resultado do GT de Podas e Paisagismo; d) Apreciação da solicitação da 

empresa Stericycle (queima e tratamento de lixo no DF); e) Prestação de Contas do SISDIMA 

– 2017. Item 2: Informes. Fizeram-se presentes o Presidente do IBRAM, Sr. ALDO CÉSAR 

VIEIRA FERNANDES, que presidiu a reunião, e os seguintes Conselheiros (as): 

ROSATILDE S. CARVALHO DE LIMA (CASA CIVIL); LAUANA DE QUEIROZ SILVA 

CARVALHO (SEAGRI); CARCIUS AZEVEDO DOS SANTOS (SEMA); ANTÔNIO 

QUEIROZ BARRETO (IBRAM/DF); WILLIAN DELANO MARQUES DE ARAÚJO 

(PMDF); RODRIGO HERMETO CORRÊA DOLABELLA (FAPE); AVAY MIRANDA 

JÚNIOR (FAPE); GEÓRGENIS TRIGUEIRO FERNANDES (CAESB); MÔNICA 

VERÍSSIMO DOS SANTOS (FÓRUM ONGs); PHILIPE POMIER LAYRARGUES (UnB); 

ANA PAULA DIAS MACHADO DE CASTRO PESSOA (FIBRA); MARCUS VINICIUS 

BATISTA DE SOUZA (CREA/DF); JOÃO MARCOS PAES DE ALMEIDA (ABES/DF); 

LUCIANO DANTAS DE ALENCAR (SINDUSCON). Participaram como convidados: 

Carlos Eduardo Lima Gazzoca (Caesb); Marcos de Lira (EMATER). O presidente deu por 

aberta a reunião e informou aos Conselheiros que assumiu a presidência do IBRAM há menos 

de uma semana e que ainda está se inteirando das demandas mais urgentes da instituição. 

Informou também que não estava previsto que ele presidiria a reunião, porém, em virtude de 

naquela data ter sido publicado no DODF a exoneração do Secretário Interino de Meio 

Ambiente, senhor Carcius Azevedo, e o Secretário nomeado não estar presente, ele assumiu a 

presidência da reunião do CONAM. A partir destes esclarecimentos, e lida a pauta do dia o 

Presidente do Conselho sugeriu ao Plenário que a pauta da reunião fosse suspensa até que o 

novo Secretário tome posse e que fosse convocada uma reunião extraordinária para o dia 

12/12/2017, quando o novo secretário já estará presente. A sugestão foi submetida à votação e 

aprovada por unanimidade.  Não havendo mais considerações, o Presidente agradeceu a todos 

pela compreensão e encerrou a reunião. A Ata será lida, aprovada e assinada por todos os 

conselheiros presentes e, posteriormente, publicada seu extrato no Diário Oficial do Distrito 

Federal. 

 

 


